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Nederlandsche Geld- en Muntwezen.

Het Schild gelijk 216 plakken.

In de 3e aflevering van den goten Jaargang van dit Tijdschrtft
werd van bladzijde 201 tot 214 een" en ander medegedeeld
nopens het Pond Groot van f 42,00 of van 20 Guldens
van Gewicht. Uit de daar verstrekte gegevens blijkt, dat
deze rekeneenheid in hare verdeeling kwam te staan als volgt:

1 t ~ 1 42,00

1 .t = 20.a.

I J3 = / 2,10

I 12 gr.
I gr.~ 1 0,175

Hierbij kan alsnog worden opgemerkt, dat de dubbele
groot steeds bekend was als plak. In betrekking tot deze
rekeneenheid vertegenwoordigde die plak eene waarde van
2 X f 0,175 of 10,35.

Bij het pond van f 42,00 kwam het Schild overeen met
] 8 groaten; het had daarbij dus gang voor:

18 XI 0,175 ~ 13,15
In plakken uitgedrukt, werd de waarde ervan bepaald

door:

9 X 10,35 ~I 3,15·
Het 6e gedeelte van elk Pond Groot vormde den Schild

gulden of het ondergeschikte pond van 40 groeten. Daar-



212

mede werd ook veel gerekend, en deszelfs verdeeling was
als die van het Pond Groot.

Het pond van 40 groeten had in betrekking tot
het hier bedoelde pond van f 42,00 eene waarde van
f 4 2 ,0 0 : 6 = I 7,00 en de verdeeling daarvan was als volgt:

I of ~ f 7,00
I .f. -= 20'13.

I Ii. ~ f 0,35
I n - 12 gr.
I gr. = f o,ozll/J2 met een dubbele

groot of plak van f 0,05'/•.
Daar dit pond van 40 groeten slechts het 6e deel uitmaakte

van het hierboven genoemde en ontwikkelde Pond Groot,
kwam het Schild daarbij ook niet overeen met 18 groeten,
maar met 6 X 18 of 108 groeten, en niet met 9 plakken,
maar met 6 X 9 of 54 plakken. Het Schild werd in betrek
king tot dit payement van 40 groeten dus uitgedrukt door:

108 groeten = 108 X f 0,0211112 = f 3.15. of door:
54 plakken ~ 54 X.I 0,05'/. ~ f 3,15·

Passen wij dit alles nu toe op ons laatste Pond Groot,
op dat van / 6,00, dan was:

I 1. ~ f 6,00
I oE = 20 13.
I JJ ~ f 0,30
I ,,- 12 gr.
I gr = / 0,025 met eene dubbele

groot of plak van f 0,05.
Daar het pond van J 6,00 slechts gold voor het r deel

van het Pond Groot van / 42,00, stond het Schild daarbij
ook niet gelijk met 18 grooten, maar met 7 X 18 of 126
grooten, en niet met 9 plakken, maar met 7 X 9 of 63
plakken. De munt werd in betrekking daartoe bepaald door

126 grooten = 126 X /0,025 = / 3,15 of door:
63 plakken ~ 63 X f 0,05 ~ f 3,15·

Het e- gedeelte, de Schildgulden of het rekenpond van



40 groeten, deed tegenover dit pond f 6,00 : 6 = f 1,00.

Deze Gulden stond in zijne verdeeling als volgt:

s: = J 1,00

.f ~ 20.IJ.

I .IJ. = f 0,05
I " ra gr,
1 gr. = f 0,00"/12 met eene dubbele

groot of plak van f 00.05/6,
Het Schild gold bij dit ö- deel niet zooals hierboven!

voor 126 groeten, maar voor 6 X 126 = 756 groeten, en
niet voor 63 plakken, maar voor 6 X 63 of 378 plakken.
Daarom was het gelijk aan:

756 grooten = 756 X f o,oo)u: = f 3,15 of aan:
378 plakken = 378 X f 0,00'/, ~ f 3,15·

Nemen wij alsnu ook nog een voorbeeld dier evenredig
heid met een Pond Groot van f 10.50 of van 5 Guldens
van Gewicht, overeenkomende met het vierde gedeelte van
het pond van f 42,00 als punt van uitgang. Alsdan was:

I .f ~ f 10,50
I of = 20.6.

I .IJ. ~ f 0,525
,,-- 12 gr.

I gr. = f 0,04375 met eene dubbelé'

groot of plak van f 0,0875.
Het Schild gold ook bij dit pond niet voor 18 grooten,

zooals bij dat van / 42.00, maar het kwam bij deze viermaal
kleinere rekeneenheid overeen met 4 X 18 of 72 grooten
of met 4 X 9 of 36 plakken. Het was dus gelijk aan:

72 grooten ~ 72 X fO,04375 ~f 3.15, of aan:
36 plakken ~ 36 X f 0,0875 ~ f 3,15.
Het 6e deel, de Schildgulden of het pond van 40 groeten,

deed in betrekking tot deze rekeneenheid! 10,5°: 6 =/1,75
en dit payement stond in zijne verdeeling als volgt:
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JO ~ f 1,75
JO 20 B.

I B. ~ f 0,0875

" 12 gr.
I gr. = f 0,0035/48 met eene dubbele

groot of plak van f 0,01 11/
24,

"Het Schild gold bij dit 6~ deel niet voor 72 groeten als
boven, maar voor 6 X 72 of 432 groeten, en niet voor 36
plakken, maar voor 6 X 36 of 216 plakken. Het was
dus, gelijk aan:

-432 groeten = 432 X f 0,003"/ 48 = f 3,15 of aan:
216 plakken = 2 [6 X f 0,01 ll/'J4 '--= f 3.15.
Hier hebben wij dus hetzelfde, als waarmede de lijst

der munten op bladzijde 146 van de ze aflevering van den
rden Jaargang van dit Tijdschrift begint. Ook daar luidt
het: "Een Fransch Schild = 216 plakken".

De munt daar bedoeld, is dus bepaald in dubbele groeten
of plakken van den Schildgulden van f 1,75 in betrekking
tot het Pond Groot van f 10,50, hetwelk gevolgd is op
dat van 6 Keurvorstelijke Rijnsguldens elk van f 2,10 of
van 144 der hier berekende plakken.

Tholen, Mei 1902.
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